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Dirigent van de herinnering 
110 jaar Openluchtmuseum 

 
Dr. Hubert Slings   

 
Het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal nodigt u, in samenwerking met 
de Vereniging “De Sociëteit”, Velp, graag uit voor de jaarlijkse Oude Jan-lezing (na een 
intermezzo van twee jaar) op   

 
Donderdag 14 april om 20.00 uur in de Oude Jan, Kerkstraat 56, Velp 

 

Het Nederlands Openluchtmuseum (NOM) werd in 1912 naar Scandinavisch voorbeeld opgericht als 
museum voor volkskunde in een door de industriële revolutie snel veranderende tijd. De 
openluchtmuseologie heeft sindsdien een forse ontwikkeling doorgemaakt. Is de typering ‘dirigent 
van de herinnering’ nog altijd adequaat? Inmiddels beschouwt het NOM zich als museum van de 
geschiedenis van het dagelijks leven in Nederland van de afgelopen – pakweg – 400 jaar. Hoe komt 
dat tot uiting in het collectiebeleid en in de keuzes voor programmering en tijdelijke 
tentoonstellingen? Welke ontwikkelingen en keuzes hebben de laatste twintig jaar het museale 
beleid bepaald? Hoe probeert het NOM in de maat te blijven met de hedendaagse samenleving, en 
daarin ook nog eens toonaangevend te zijn?  
 
Hubert Slings (1967) is opgeleid als medioneerlandicus en docent Nederlands aan de Universiteit 
Leiden. In 2000 promoveerde hij aldaar op een proefschrift over de behandeling van historische 
letterkunde in het hedendaags voortgezet onderwijs. In 2005 werd hij secretaris van de commissie 
Van Oostrom die de Canon van Nederland samenstelde. Sinds 2007 is hij directeur van Stichting 
entoen.nu die zowel de inhoud als het didactisch concept van de Canon beheert. Sinds 2014 werkt 
Slings voor het NOM als lid van de wetenschappelijke staf. In 2019/20 was hij lid van de commissie 
Kennedy die als opdracht had om de Canon van Nederland te herijken. Hij is inhoudelijk 
verantwoordelijk voor de tijdelijke tentoonstelling Anton de Kom – schrijver, strijder, wegbereider die 
op 26 maart 2022 wordt geopend. 
 

Om praktische redenen vragen wij voor deze lezing een entree van € 2,50, maar daarvoor 

bieden wij u koffie of thee en na afloop een glas wijn of jus d’orange aan.    

Voor deze lezing hoeft u zich niet aan te melden. 

 
Canontentoonstelling  
Foto Babet Hogervorst 

 

 

  


